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Persbericht

Oproep: importstop van paardenvlees 
uit Amerika
Consument misleid door EU-label op 
paardenvlees

Brussel, 24 juli 2014 -  Dierenwelzijnsorganisaties roepen de 
Europese Commissie op tot een importstop van paardenvlees uit 
Noord- en Zuid Amerika, om zo een einde te maken aan de 
martelgang die met deze productie gepaard gaat. Paarden worden
op grote schaal mishandeld, zo blijkt uit langdurig onderzoek. Het
vlees wordt onterecht verkocht met een EU-gecertificeerd label. 
De Europese Commissie heeft de bevoegdheid het importeren van
dit paardenvlees aan banden te leggen. 

De internationale dierenwelzijnscoalitie Eyes on Animals (Nederland),  
Tierschutzbund Zürich, (Zwitserland), Animal Welfare Foundation 
(Duitsland), GAIA (België), L214 (Frankrijk), gesteund door Eurogroup for 
Animals (Brussel),  heeft  de Europese Commissie geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek naar de productie van paardenvlees in de 
VS, Canada, Mexico, Argentinie en Uruguay. Deze landen exporteren 
samen 26.500 ton paardenvlees naar de EU. Het 1000 pagina’s dikke 
rapport laat zien dat de Europese dierenwelzijnswetten stelselmatig met 
voeten worden getreden, waardoor de gezondheid en het welzijn van 
dieren in gevaar worden gebracht en consumentenbelangen worden 
genegeerd. 

EU-goedkeuring
“Paarden worden stelstelmatig ernstig mishandeld en de Europese 
regelgeving wordt op grote schaal overtreden”, aldus Reineke Hamelaars, 
directeur van Eurogroup for Animals. Het paardenvlees wordt verkocht met
 een ‘EU-gecertificeerde label’, waardoor het lijkt of het volgens Europese 
regelgeving wordt geproduceerd. Het EU-certificaat geldt echter alleen 
voor het slachthuis.  Dit is misleidend voor de consument, want alle stadia 
die de paarden moeten doorstaan zouden gecontroleerd moeten worden. 
De FVO, de bevoegde EU-autoriteit voor het inspecteren van slachthuizen, 
heeft de Europese commissie er herhaaldelijk over geïnformeerd dat de 



gehanteerde procedures voor identificatie en de behandeling van paarden 
onvoldoende garantie bieden. Paarden in het Noord-Amerikaanse 
continent zijn vaak afgedankte sport- en recreatiepaarden, die behandeld 
worden met medicijnen die verboden zijn voor dieren die worden gegeten. 
Eén van deze medicijnen is fenylbutazon, een veelvoorkomende pijnstiller 
en ontstekingsremmer. In Argentinië en Uruguay wordt dit medicijn zonder
recept verkocht. In geen van de onderzochte exporterende landen wordt 
medicatie vermeld in het paardenpaspoort, zoals wel vereist is in de 
Europese Unie en Zwitserland. In de VS en Canada is de verklaring van de 
laatste eigenaar – gewoonlijk de paardenhandelaar – voldoende. 

Inspecties
Sinds 2012 hebben onderzoeksteams meer dan honderd inspecties 
uitgevoerd in de exporterende landen. Ze onderzochten de gehele 
productieketen van paardenvlees en inspecteerden veilingen, 
verzamelcentra, transporten, exportstallen, vetmesterijen en slachthuizen.
De bevindingen zijn even schokkend als duidelijk. Paarden worden door de 
hele keten heen mishandeld. In alle exporterende landen werden zeer 
ernstige mishandelingen gedocumenteerd.  “Of het nu om de VS, Canada, 
Mexico, Argentinië of Uruguay gaat: in al deze landen worden de Europese 
dierenwelzijnswetten als vanzelfsprekend met voeten getreden”, meldt 
Sabrina Gurtner, manager van het project of TSB Zürich. Zieke paarden of 
paarden die een veulen ter wereld brengen worden aan hun lot 
overgelaten. Gewonde of zwakke dieren worden gewoon op transport 
gezet, uren- en soms dagenlang zonder rustpauze. In vetmesterijen staan 
de paarden ’s zomers dag in dag uit in de volle zon en ’s winters in 
extreme vrieskou, zonder enige bescherming. Paarden worden duizenden 
kilometers vervoerd in ongeschikte trucks zonder water en voedsel. Ze 
worden opgejaagd en aangevallen door honden of mishandeld door 
ongetraind personeel. Medische zorg en noodslachting van stervende 
dieren wordt achterwege gelaten. Vervolgens worden de paarden op een 
foutieve manier geslacht, zoals in Canada met een geweerschot. 

Importstop
De dierenwelzijnscoalitie wijst er nadrukkelijk op dat de productie van 
paardenvlees buiten de Europese Unie noch kan worden gereguleerd noch 
gecontroleerd. In een recente bijeenkomst heeft de Europese Commissie 
aangegeven de situatie zeer serieus te nemen. De dierenwelzijnscoalitie 
roept de Europese Commissie op tot het nemen van de duidelijkste en 
meest efficiënte maatregel en dat is het stoppen van de import van 
paardenvlees afkomstig uit  Noord- en Zuid Amerika. Dat kan op elk 
moment en is niet in strijd met de internationale wetgeving van de Wereld 
Handel Organisatie, zoals bijvoorbeeld de ban op zeehondenproducten 
uitwijst. 

Voor meer informatie, kijkt u op www.stop-horsemeat-imports.org.

Aanvullende informatie

http://www.stop-horsemeat-imports.org/


Animal welfare coalition: 
Tierschutzbund Zürich (Switzerland), Animal Welfare Foundation 
(Germany), Animals‘ Angels (USA), Eyes on Animals (Netherlands), GAIA 
(Belgium), L214 (France), supported by Eurogroup for Animals (Brussels). 

Op aanvraag:
Dossier 2013; Dossier 2014; Argentina - Horsemeat from stolen horses

Onderzoeksfilms:
2013: Horsemeat imports into Switzerland 
(http://www.youtube.com/watch?v=XGX3vkL0iLY)
2013: Argentina - Horsemeat from stolen horses
(http://www.youtube.com/watch?v=zg_ItiC4lIo)
2014: Horsemeat from torturous production 
(http://www.youtube.com/watch?v=38QHUir4yA0)

Contact:
Eurogroup for Animals
Martyn Griffiths
m.griffiths@eurogroupforanimals.org
Phone +32 2 740 08 20
Mobile +32 479 97 21 56

Switzerland / Germany
TSB / AWF
Sabrina Gurtner / York Ditfurth
sabrina@tierschutzbund-zuerich.ch / y.ditfurth@animal-welfare-
foundation.org
Phone +41 79 539 19 21 / +41 79 771 31 23
Photo and material requests: presse@tierschutzbund-zuerich.ch 

Belgium
GAIA
Ann Degreef 
ann.degreef@gaia.be
Phone +32 477 534 202

France
L214
Brigitte Gothière
brigitte.l214@gmail.com 
Phone + 33 6200 33266

Netherlands
Eyes on Animals
Margreet Steendijk
margreet@eyesonanimals.com 
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Phone +31 6 2673 9416

USA
Animals’ Angels USA
Sonja Meadows 
sonja@animalsangels.org
Phone +1 443 821 3343
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